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veletrhy a konference

„Výstupem IoT je vždy služba, vstupem 
jsou data. Z dat vytvoříme informaci a infor-
maci změníme na službu.“ Takto na konfe-
renci IoT Platform Meetup vyjádřil podstatu 
internetu věcí Pavel Hrabina z HP Enterpri-
se. Na základě této vize využívá HP internet 
věcí např. při automatickém zapínání a vypí-
nání veřejného osvětlení podle měřené inten-
zity světla. Dalším příkladem je vyprazdňová-
ní odpadkových košů podle informací o jejich 
naplnění nebo stanovování cen za parkování 
podle zjištěné obsazenosti parkovišť.

Plejáda podobných projektů a různých 
platforem pro internet věcí byla v sále za-
plněném posluchači představena na konfe-
renci IoT Platform Meetup konané 2. února 
v Praze. Základem internetu věcí je vzájem-
ná komunikace různorodých zařízení a o tu 
se postará síť Sigfox od firmy Simplecell, 
která uvedenou akci uspořádala.

Co dokáže platforma SAP Leonardo, ná-
zorně ukázal přednášející z firmy SAP na re-
ferenci ze společnosti Hagleitner, dodava-
tele hygienických potřeb. Tato firma získá-
vá od svých zákazníků okamžité informace 
o tom, že jim docházejí mýdla, toaletní pa-
pír a jiné prostředky, a ihned je dodá. Plat-
formu SAP Leonardo také využívá výrobce 
motorek Harley-Davidson. Zákazník si podle 
svého přání nakonfiguruje motorku (k dispo-
zici má až osm tisíc různých modelů) a firma 
je schopna mu ji vyrobit již za šest hodin.

Cloud of Things je název platformy, kte-
rou na setkání IoT Platform Meetup předsta-
vila společnost Deutsche Telekom. Uživate-
lé mohou pomocí speciální mobilní ústřed-
ny načítat data ze strojů a zařízení a posílat 
je do cloudového úložiště. K monitorování 
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teploty a tlaku páry využívá platformu Cloud 
of Things výrobce vyvíječů páry Certuss, za-
tímco společnost Hubtex díky ní modernizo-
vala svou výrobu vysokozdvižných vozíků.

Společnost GE vyvinula platformu Pre-
dix, již využívá při výrobě leteckých motorů 
v závodě GE Aviation Czech. Při vypraco-
vávání návrhu leteckého motoru je vytvoře-

no tzv. digitální dvojče a jsou shromáždě-
ny sady dat k jeho výrobě. O motoru se pak 
vytvoří digitální záznamník (Digital Build 
Book) a ten slouží ke sledování kvality za 
provozu, údržby a servisu. Dalším záměrem 
je shromažďovat a vyhodnocovat data ma-
pující, v jakých podmínkách motor pracuje 
(teplotu, vibrace, nadmořskou výšku), a dále 
data z jeho výroby (data ze strojů CNC, ze 
systémů MES).

Internet věcí se často uplatňuje při sle-
dování spotřeby energie a síť Sigfox umož-

ňuje zapojit do systémů správy hospodaření 
s energiemi (energetického managementu) 
velké množství strojů a zařízení, jak na kon-
ferenci demonstrovaly společnosti Energ fis 
a Insight Partners.

Microsoft vyvinul Azure IoT Reference 
Architecture a po síti SigFox přenáší data 
z připojených zařízení do cloudu Microsoft 

Azure, kde jsou analy-
zována a vyhodnocová-
na. Firma Oracle se zase 
zaměřuje na automatizaci 
procesů a vývoj preven-
tivní a prediktivní dia-
gnostiky. Je-li např. po-
dle získaných dat zjiš-
těn poruchový stav, je 
z cloudu vydán požada-
vek na servis a je přivo-
lán technik.

Posluchači se na IoT 
Platform Meetup sezná-
mili také s tím, jak sys-
tém IBM Watson IoT 
Platform využívá k pre-
diktivním a kognitivním 

analýzám různé informace, které získává ze 
zapojených zařízení, sítí a ústředen, či jak 
jsou prostřednictvím sítě Sigfox přenáše-
na data ve vizualizačních projektech spo-
lečnosti mySCADA nebo v dispečerských 
systémech firmy QLine. Společnosti Sen-
solus, zabývající se sledováním zařízení po-
mocí jednoduchých senzorů, se síť SigFox 
dobře osvědčuje např. při sledování a dálko-
vé diagnostice instalovaných baterií a aku-
mulátorů.
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Obr. 1. Živá atmosféra na konferenci IoT Platform Meetup
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Mezinárodní sdružení uživatelů sběrnice 
CAN a výrobců komponent pro CAN v obo-
ru automatizace – CAN in Automation (CiA), 
vydalo dvě nová doporučení. Dokument CiA 
601-1 CAN FD Node and System Design – 
Part 1: Physical Interface Implementation 
obsahuje doporučení pro návrh rozhraní mezi 
zařízeními a sběrnicí CAN-FD. Šestnácti-
stránkový dokument vychází z mezinárod-
ní normy ISO 11898-2:2016 Road Vehicles 
– Controller Area Network (CAN) – Part 2: 
High-Speed Medium Access Unit, týkající se 
využití CAN pro vysokorychlostní datové 
připojení silničních motorových vozidel. Do-

poručení CiA popisuje objekty, které nejsou 
v mezinárodní normě specifikovány, a doda-
tečné parametry, jako je např. nastavení zpož-
dění vysílačů. Specifikace systému zde není 
obsažena. Ta bude součástí dokumentu CiA 
601-3 (Part 3: System Desing Recommenda-
tion), který je však zatím ve fázi rozpracová-
ní. V dokumentu CiA 601-4 (Part 4: Ringing 
Suppression) jsou popsány metody „potlačení 
zvonění“, tedy metody uspávání a probouzení 
komponent, které snižují spotřebu elektřiny. 
Tento dokument je v současné době přepra-
cováván a měl by být brzy vydán ve verzi 2.0.

Dokument CiA 601-2 (Part 2: CAN Con-
troller Interface Specification) popisuje roz-
hraní mezi řídicí jednotkou CAN-FD a řídi-
cím systémem. Dokument uvádí další provoz-

ní režimy, které nejsou definovány v normě 
ISO 11898-1:2015 (Part 1: Data Link Layer 
and Physical Signalling). Kromě toho jsou 
v dokumentu doporučena rozhraní pro řídicí 
signály stejně jako parametry pro nastave-
ní bitového časování. Zahrnuty jsou rovněž 
volby nastavení pro sekundární vzorkovací 
bod. Není přitom specifikována práce s ča-
sovými značkami (time stamping) v CAN 
FD. Funkce time stamping budou definová-
ny v dokumentu CiA 603, který bude vydán 
ještě počátkem tohoto roku.

Všechny dokumenty jsou pro členy sdru-
žení k dispozici zdarma na webové stránce 
CiA (https://www.can-cia.org/). Pro ostatní 
zájemce platí paušální sazba 499 eur (plus 
DPH). (JH)


